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Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Taaleis Nederlands voor IKK en voorschoolse educatie (ve)
Wet IKK
Eén van de maatregelen onder de IKK-pijler ‘Kinderopvang is een vak’ is dat pedagogisch
medewerkers beschikken over taalniveau 3F1 voor Mondelinge taalvaardigheid. Dit bestaat uit de
deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren. Taalniveau B22 staat hieraan gelijk.
Deze eis gaat in per 1-1-2023. Vanaf 1-1-2018 is sprake van een ingroeitermijn.
Voorschoolse educatie
Om te kunnen werken op een groep met voorschoolse educatie (ve-groep) moet ook aan taalniveau
3F worden voldaan. Naast 3F voor Mondelinge taalvaardigheid geldt deze eis ook voor Lezen. Dit
bestaat uit de deelvaardigheden zakelijke teksten en fictionele, narratieve en literaire teksten. De
taaleis 3F voor medewerkers op een ve-groep is per 1-8-2017 ingegaan voor organisaties in de G37
en G86. Voor medewerkers in de overige gemeenten (G-overig) gaat deze eis per 1-8-2019 in.
Overzicht uitwerking taaleis IKK en ve; overeenkomsten en verschillen
In dit overzicht vind je aan de hand van een aantal vragen een uitwerking van de taaleis 3F, zowel
voor IKK (door Cao-partijen uitgewerkt) als voor ve (door ministerie van OCW uitgewerkt). Er wordt
inzichtelijk aangegeven met welke documenten je kunt aantonen dat je voldoet aan de taaleis 3F.
De informatie voor dit overzicht is gebaseerd op Bijlage IV behorend bij onderdeel h van de
kwalificatie-eis pedagogisch medewerker in de Cao Kinderopvang, en op de Factsheet Taalniveau 3F
pedagogisch medewerkers die (willen) werken in de voorschoolse educatie van het ministerie van
OCW.
Uiteraard kunnen leden van BK met hun vragen over de taaleis terecht bij de helpdesk, te bereiken
via informatie@kinderopvang.nl. Dit schema krijgt een update indien zich nieuwe vragen voordoen.
Hulpmiddelen
De Kieswijzer Taaltrainingen en de Kieswijzer Taaltoetsen zijn ontwikkeld in het kader van de taaleis
in de voorzieningen met Voorschoolse educatie. Deze Kieswijzers bieden concrete handvatten die
ook voor de taaleis IKK van nut kunnen zijn. De Kieswijzers zijn te vinden op de website van BK in het
dossier Vve. Middels de diplomacheck van het FCB kun je controleren of een diploma van
een pedagogisch medewerker wel of niet voldoet aan de 3F taaleis IKK. Als er een vinkje staat bij IKK
taaleis dan is een aanvullende taaltraining niet nodig.
Informatie over de taaleis IKK vind je op Kinderopvang werkt! van het platform kinderopvang
arbeidsmarkttafel.
Informatie over de taaleis ve vind je op de website van Brancheorganisatie Kinderopvang.
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1

Wat is de eis?

2

Wat houdt Mondelinge
taalvaardigheid in?

3

Wat houdt Lezen in?

4

Wanneer gaat het in?

5
6

Wie toetst of je eraan voldoet?
Voldoe je aan de 3F taaleis met
een universitair diploma?
Voldoe je aan de 3F taaleis met
hbo diploma?
Voldoe je aan de 3F taaleis met
een associate degree diploma?
Voldoe je aan de 3F taaleis met
een vwo diploma?

7
8
9

Taalniveau 3F /B2 voor
Mondelinge
taalvaardigheid
Spreken, luisteren en
gesprekken voeren op
niveau 3F / B2
---

1-1-2023 moeten alle
pedagogisch
medewerkers eraan
voldoen. Vanaf 1-1-2018
geldt een ingroeitermijn.
GGD
Nederlands diploma: ja
Buitenlands diploma: nee
Nederlands diploma: ja
Buitenlands diploma: nee
Nederlands diploma: ja
Buitenlands diploma: nee
Ja

10

Voldoe je aan de 3F taaleis met
een havo diploma?

Ja

11

Voldoe je aan de 3F taaleis met
een vhbo (voorbereidend hoger
beroepsonderwijs) diploma?

Ja

12

Voldoe je aan de 3F taaleis met
een mbo-4 diploma, waarbij
Nederlandse taal een generiek
examenonderdeel is? (let op: dat is
vanaf studiejaar 2014-2015 het
geval)

Ja

2

Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit ve
Taalniveau 3F / B2 voor
Mondelinge
taalvaardigheid en Lezen
Spreken, luisteren en
gesprekken voeren op
niveau 3F / B2
Zakelijke teksten en
fictionele, narratieve en
literaire teksten op niveau
3F / B2
G37/G86: per 1-8-2017
G-overig: per 1-8-2019

GGD
Nederlands diploma: ja
Buitenlands diploma: nee
Nederlands diploma: ja
Buitenlands diploma: nee
Nederlands diploma: ja
Buitenlands diploma: nee
Ja, op voorwaarde dat het
vak Nederlands met
eindcijfer 5,5 of hoger is
afgerond.
Ja, op voorwaarde dat het
vak Nederlands met
eindcijfer 5,5 of hoger is
afgerond.
Ja, op voorwaarde dat het
vak Nederlands met
eindcijfer 5,5 of hoger is
afgerond.
Ja, op voorwaarde dat op
de resultatenlijst een 5,5 of
hoger staat voor het
centraal examen
Nederlandse taal, én
a. een 5,5 of hoger voor de
afzonderlijke onderdelen
spreken en gesprekken
voeren op het
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Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit ve
instellingsexamen
Nederlandse taal, of
b. een 5,5 of hoger voor
een gecombineerd
resultaat voor deze twee
onderdelen op het
instellingsexamen
Nederlandse taal, of
c. een 5,5 of hoger voor het
gehele instellingsexamen
Nederlandse taal.
Nee

13

Voldoe je aan de 3F taaleis met
een mbo-4 diploma, waarbij
Nederlandse taal geen generiek
examenonderdeel is? (let op: dat
was vóór studiejaar 2014-2015 het
geval)

Nederlands diploma: ja
Buitenlands diploma: nee

14

Voldoe je aan de 3F taaleis met
een mbo-3 diploma?

Nee, tenzij je
a. het examenonderdeel
Nederlandse taal op 3F
niveau aflegt;
óf
b. keuzedeel 3F
Nederlandse taal hebt
behaald.

15

Voldoe je aan de 3F taaleis met
een certificaat van een
taaltoets/taaltoetsen op de
beheersing van de
taalvaardigheden?
Krijg je met een certificaat 3F
vrijstelling voor het
examenonderdeel Nederlandse
taal in het mbo?
Voldoe je aan de 3F taaleis met
een vve-certificaat?

Ja

Nee, tenzij je
a. het examenonderdeel
Nederlandse taal op 3F
niveau aflegt; dan gelden
dezelfde voorwaarden als
bij de mbo-4 opleiding (zie
vraag 12 hierboven)
óf
b. keuzedeel 3F
Nederlandse taal met
eindcijfer 5,5 of hoger hebt
afgerond.
Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

16

17
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18

Hoe kun je aantonen dat je aan de
3F taaleis voldoet als je een andere
moedertaal dan de Nederlandse
hebt?

19
-1

Hoe kun je aantonen dat je aan de
3F taaleis voldoet, als je beschikt
over een buitenlands diploma dat
is gelijkgesteld aan niveau
havo/vhbo/vwo/mbo4/ad/hbo/uni
versitair?
Hoe kun je aantonen dat je aan de
3F taaleis voldoet als je beschikt
over een buitenlands diploma dat
gelijkwaardig is aan een
kwalificerend diploma voor de
functie pedagogisch medewerker?
(gewaarmerkte brief van het IDW
of een verklaring van DUO vereist)
Hoe kun je aantonen dat je aan de
3F taaleis voldoet, als je een ouder
diploma hebt dat wordt
gewaardeerd als hbo of mbo
diploma?
Wie betaalt de kosten van scholing
en toetsing?

19
-2

20

21

Via (indien afgegeven
vanaf 1-1-2001):
- Certificaat behaald
Staatsexamen NT2
Programma II
- Certificaat van behaalde
toets taalniveau B2 of 3F
- Certificaat van behaalde
toets mondelinge
taalvaardigheid B2 of 3F
- Nederlands diploma
havo, vhbo, vwo, mbo4,
ad, hbo bachelor,
universitair
- Mbo Keuzedeel
Nederlands 3F
Zie antwoord bij vraag 18

Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit ve
Via Staatsexamen NT2
Programma II (taalniveau
B2)
(uiteraard kan bij een
andere moedertaal het
vereiste niveau 3F voor
Mondelinge vaardigheden
en Lezen ook via de
hierboven al genoemde
mogelijkheden worden
aangetoond)

Het taalniveau Nederlands
moet worden aangetoond
door een taaltoets. (Bij een
andere moedertaal: zie bij
vraag 18)

Zie antwoord bij vraag 18

Het taalniveau Nederlands
moet worden aangetoond
door een taaltoets. (Bij een
andere moedertaal: zie bij
vraag 18)

Niet nader geregeld

Navraag doen bij Caopartijen

De ondernemer /
werkgever betaalt de
kosten. Het ministerie
van SZW heeft de
maximum uurprijs
verhoogd op basis van de
nieuwe IKK-eisen,
waaronder de taaleis.

Het ministerie van OCW
heeft in 2012-2016
middelen beschikbaar
gesteld aan de G37 en G86
en stelt in 2017-2018
middelen beschikbaar aan
de G-overig.
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Zijn er uitzonderingen op de 3F
taaleis mogelijk?
Moeten invalkrachten ook aan de
3F taaleis voldoen?

Nee

Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit ve
Nee

Ja

Ja

24

Moet iemand met dyslexie ook aan
de 3F taaleis voldoen?

25

Worden er ook eisen gesteld aan
de schriftelijke taalvaardigheid?

Ja
Opleidingen en toetsers
kunnen aangepaste
regels voor personen met
dyslexie hanteren
Nee

26

Wat gebeurt er als een
medewerker de taaltoets niet
haalt?

22
23

Ja
Opleidingen en toetsers
kunnen aangepaste regels
voor personen met
dyslexie hanteren
Landelijk niet. Individuele
gemeenten kunnen
aanvullende eisen stellen
en voor schriftelijke
taalvaardigheid niveau 2F
of 3F eisen.
Dan kan zij vanaf 1-1Dan kan zij niet werkzaam
2023 niet meer werkzaam zijn in de ve in de G37 en
zijn in de kinderopvang,
G86 en vanaf 1-8-2019 ook
m.u.v. gastouderopvang
niet in de ve in de G-overig.
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